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Αγαπητέ μεριδιούχε, 

Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») – Greater China (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή προκειμένου να σας ενημερώσουμε ότι τις 16 Αυγούστου 2022 
(η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») η επιτρεπόμενη έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές Α της 
Κίνας θα αυξηθεί από λιγότερο από 30% του ενεργητικού του (σε καθαρή βάση) σε λιγότερο από 50% του 
ενεργητικού του (σε καθαρή βάση).  

Έχουμε επίσης προβεί σε επικαιροποίηση της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να 
επιτρέπονται οι επενδύσεις σε μετοχές Α της Κίνας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Καινοτομίας 
Επιστήμης και Τεχνολογίας («χρηματιστήριο STAR») στο χρηματιστήριο της Σαγκάης και στην αγορά 
ChiNext του χρηματιστηρίου της Σεντζέν. 

Ιστορικό και αιτιολόγηση 

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει αυξηθεί ως ποσοστό του δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου και 
απαιτείται αυξημένη έκθεση για την ανάληψη μεγαλύτερων θέσεων. 

Το χρηματιστήριο STAR και η αγορά ChiNext είναι χρηματιστήρια με βάση την τεχνολογία της Κίνας και 
έχουν προστεθεί στο πλαίσιο της εστίασης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε επενδύσεις στην Κίνα. 

Η έκταση των αλλαγών στο προφίλ κινδύνου/απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ως αποτέλεσμα αυτών 
των αλλαγών δεν είναι σημαντική. 

Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του συνθετικού 
δείκτη κινδύνου και απόδοσης (ο SRRI) και των αμοιβών, θα παραμείνουν αμετάβλητα. 

Εξαγορά ή μετατροπή των μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο Schroders 

Ευελπιστούμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο μετά από αυτές 
τις αλλαγές, αλλά αν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε 
μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, 
μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 15 Αυγούστου 
2022. Μεριμνήστε ώστε η εντολή εξαγοράς ή μετατροπής σας να παραληφθεί από την HSBC Continental 
Europe, Λουξεμβούργο («HSBC»), πριν από την προθεσμία αυτή. Η HSBC θα διεκπεραιώνει τις εντολές σας 
για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς 
επιβάρυνση. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή 
παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Επομένως, επικοινωνήστε με 
τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η HSBC θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από 
την ώρα παύσης συναλλαγών που γνωστοποιείται ανωτέρω. 
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Θα βρείτε το ενημερωμένο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (το KIID) του αμοιβαίου 
κεφαλαίου για τη σχετική κατηγορία μεριδίων και το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου στη 
διεύθυνση www.schroders.lu. 

 

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο www.schroders.com ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη 
επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. στο (+352) 341 342 202. 

Με εκτίμηση, 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

http://www.schroders.lu/
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Προσάρτημα 

Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές: 

Κατηγορία μεριδίων Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Κωδικός ISIN 

A Σώρευσης USD LU0140636845 

A1 Σώρευσης USD LU0161616080 

B Σώρευσης USD LU0140636928 

C Σώρευσης USD LU0140637140 

I Σώρευσης USD LU0190586114 

IZ Σώρευσης USD LU1953148969 

X Σώρευσης USD LU2289884996 

A Σώρευσης EUR LU0365775922 

A Διανομής EUR LU2390151665 

C Σώρευσης EUR LU1725194317 

I Σώρευσης EUR LU0890606212 

A Διανομής GBP LU0199880310 

C Διανομής GBP LU0492969166 

C Σώρευσης SGD LU2289885027 

F Σώρευσης SGD LU1317429246 

 

 


